
 

AO ILUSTRISSÍMO SENHOR PRESIDENTE DO SERVIÇO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL (SESCOOP/RS)  

 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRIVO  

 

REF. PREGÃO PRESENCIAL 27/2018 - BOLETIM 04 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZE LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ 18.529.177/0001-45, com sede a Rua Sede campestre,347 – bairro 

Industrial – Dois Irmãos/RS, representada neste ato pelo Sr. Everton Lara 

Schaumloeffel, vem respeitosamente perante a Ilustre Presidência e Comissão 

de Licitações, apresentar suas CONTRARRAZÕES ao recurso da empresa Arq. 

Produções. 

 

I- DOS FATOS 

 

 

No dia 22 de outubro de 2018 a empresa Organize LTDA EPP, participou 

do certame denominado pregão presencial nº 27/2018. 

A empresa deteve-se a participar apenas do lote 2, pois atende todos os 

itens estipulados em edital, possuindo material, bem como comprovando 

tecnicamente sua habilidade. 

Após o credenciamento da empresas e etapa de lances, restou habilitada 

em primeira fase, para lote 2, a empresa Arq. Produções. Porém, após 

apontamento feito pelo representante legal da empresa Organize, pode a 

comissão de licitação também perceber que a empresa antes habilitada não 



 

comprovava mediante seus atestados que poderia atender todos os itens do lote 

em tela. 

Assim, a comissão procedeu a abertura do envelope da segunda 

colocada, empresa Organize, e julgou ter todos os serviços atestados de forma 

satisfatória. 

Assim, não deve ser atendido o pedido da empresa Arq. Produções, pelos 

fundamentos a seguir. 

 

 

II- DOS FUNDAMENTOS. 

 

A empresa Organize LTDA EPP, participou da disputa, pois realmente 

atendia a todos os requisitos constantes no LOTE 2, sabendo da necessidade 

de comprová-los através de atestados de aptidão e assim o fez. 

Entende-se que, compreendia o objeto a ser contratado pelo 

SESCOOP/RS, a contratação de empresa para evento, neste lote a 

EXPOVALE 2018, compreendendo não só a montagem do stand para todos os 

recursos a serem utilizados durante o evento, englobando inclusive utensílios a 

serem disponibilizados, bem como a estrutura de palco, som e luz para este 

espaço, nesta senda não basta a empresa ser somente montadora de stand, 

mas sim ter a experiência em eventos de médio e grande porte como um todo. 

Compreendendo o item que 5.7.1 que tratava da: 

Comprovação de aptidão para o fornecimento dos serviços e materiais 
compatíveis com os aqueles descritos no presente certame, por meio 
da apresentação de 01 (um) ou mais atestados, fornecidos por 
pessoa jurídica, de direito público ou privado, de que já forneceu ou 
fornece satisfatoriamente o objeto da mesma natureza ou similar ao 
objeto aqui licitado. (Grifo meu) 

 A empresa observou atentamente o solicitado, comprovando por meio de 

dois atestados, que já executou de maneira satisfatória eventos de considerável 

porte, atendendo não só com montagem de stands, mas com todos os recursos 

que o evento necessitava, como som, luz, palco, móveis, entre outros.  

 Importa observar que o edital é claro que o atestado apresentado deve 

ser igual ou a similar, mas quando tratamos de similaridade, este deve atender 



 

o mínimo das expectativas previstas, não necessita estarem todos os itens 

elencados, mas que de alguma forma, consiga se perceber que a empresa já 

executou algo próximo ao solicitado, o que de veras não ocorreu com a empresa 

inabilitada que se deteve em apresentar somente documentos comprobatórios 

de montagem de stands. 

 Com o apontamento da empresa Organize, essa observação de extrema 

relevância sobreveio-se, apenas com a finalidade de garantir a excelência na 

contratação do órgão licitante, pois objetivou-se buscar com esse levantamento 

que a empresa precisa ser muito mais que uma montadora de stands, 

necessitando de ampla experiência em realização de eventos. Ainda, no tocante 

a sonorização e iluminação, quem organiza diferentes eventos, tem a percepção 

de que não é um item irrelevante, como apontado pela empresa Arq. Produções, 

em sede de preliminar ao término da ata de julgamento. A sonorização e a 

iluminação são elementos fundamentais para um bom evento, precisando ter 

certa experiência na área, para poder discernir o que é bom ou não. No tocante 

a um evento, é um elemento tão importante que se pensarmos que durante uma 

apresentação venha a ocorrer alguma falha no som, isso pode destruir a imagem 

do evento, então é necessário contar com a experiência de quem já produziu 

eventos com essa amplitude. Ainda, foi levantado por um dos membros da 

comissão, que esse item, era imprescindível ter relevante experiência na área, 

como restou demonstrado pela empresa Organize LTDA EPP, através dos 

atestados apresentados em sua habilitação. 

 Ainda, sobre a questão levantada pela empresa que interpôs recurso, no 

tangente a valores, nos manifestamos a fim de assegurar que o preço proposto 

por nossa empresa atende o máximo estipulado em referência prevista no edital, 

ficando em torno de R$ 54.000,00 a baixo do estimado para esta contratação. 

 

 

 

 



 

III- DOS PEDIDOS 

Diante do exposto, requer seja mantida a decisão da Comissão de 

Licitações que declarou vencedora do certame a empresa ORGANIZE LTDA 

EPP, conforme já estipulado em ata do pregão. 

 

Dois Irmãos, 25 de outubro de 2018 

 
____________________________________________ 

Everton Lara Schaumloeffel 

Representante Legal 

CPF 575.814.440-15 


